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Sonbaharda Japonya Turu (Koyo Zamanı)
14.11.2018'den t baren kalkışlı

4.997,00
EUR
27.013,28 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Select
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

İstanbul (Buluşma)
Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal ’nde Seturselect desk önünde saat 23:45’de buluşuyoruz.

1.Gün İstanbul-Tokyo
Bagaj ve pasaport şlemler n n ardından Tokyo’ya hareket ed yoruz. Tokyo’ya varışımıza st naden akşam
yemeğ m z almak üzere havaalanı yakınlarında b r restorana g d yoruz. Akşam yemeğ m z n ardından
otel m ze hareket ed yoruz. Gecelemem z Tokyo’dak otel m zde.

2.Gün Tokyo – Mt. Fuj - Hakone "Fuj Dağı Z yaret , Ash Gölünde Tekne Turu ve
Hakone Tapınağı Z yaret "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında esk çağlardan ber Japon halkının kutsal kabul ederek taptığı,
3.776 metre yüksekl ğ le Japonya’nın en yüksek dağı olan Kutsal Fuj ’ye hareket ed yoruz.Yaklaşık olarak
3 saat sürecek olan transfer m z n ardından Japonya’nın en yüksek volkan k dağı olan Fuj Dağı’na
varıyoruz. Hava koşulları el ver rse Fuj Dağı’nın 5. Istasyonu olan ulaşılab l r en yüksek noktasına
çıkıyoruz. Öğle yemeğ m z seturselect' n seçt ğ restaurantta alıyoruz ve ardından Fuj Dağı’na 2 saat
mesafede bulunan Hakone’ye doğru hareket ed yoruz. Owaku Vad ’s n n muhteşem manzarasında
fotoğraf çekt kten sonra Ash Gölü’nde tekne turumuzu gerçekleşt r yoruz. Gerçekleşt receğ m z tekne
turunda Ash Gölü’nde Fuj Dağı’nın eşs z manzarasına şah tl k edeceğ z. Ardından Hakone Tapınağı’nı
z yaret edeceğ z. Turumuz ardından Hakone’de Ryokan tarzı konaklayacağımız otel m ze yerleş yoruz.
Akşam yemeğ m z otel m zde alıyoruz. Otel n kaplıcalarından faydalanab l rs n z. Gecelemem z
Hakone’dek otel m zde.

3.Gün Hakone - Kyoto "Kyoto Şeh r Turu , G on Tanıtımı ve Çay Seramon s "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrası bagajlarımızı bagaj transfer ç n tesl m ed yoruz. Yanımıza
Kyoto’dak konaklamamız ç n 1 gecel k çanta hazırlıyoruz. Bagajlarımızı tesl m ett kten sonra check-out
şlemler m z gerçekleşt r yor ve Kyoto transfer m z ç n M sh ma Tren Istasyonu’na transfer oluyoruz.
Sh nkansen le 2.5 saatl k yolculuğumuzun ardından Kyoto’ya varıyoruz. Varışımıza st naden öğle
yemeğ m z seturselect' n seçt ğ b r restaurantta alıyoruz ve Kyoto şeh r turumuza başlıyoruz.
Turumuzda lk olarak UNESCO Dünya M rası l stes ne g rm ş olan ve 780 yılında nşa ed lm ş olan “Saf Su
Tapınağı” anlamına gelen Japonya’nın en ünlü tapıknaklarından b r olan K yom zu Tapınağı’nı
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göreceğ z. Sonrasında ünlü bölges G on Bölges ’n z yaret ed yoruz ve ardından K mono kıyafetler m z le
b rl kte Japonlara özgü çay seromon s ne katılıyoruz. Dolu dolu geç receğ m z b r günün ardından akşam
yemeğ m z lokal restoranda alıyoruz. Gecelemem z Kyoto’dak otel m zde.

4.Gün Kyoto - Osaka "Osaka Şeh r Turu, Umeda Sky Bu ld ng ve Kuromon
Market Gez s "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out şlem m z gerçekleşt r yor ve Osaka’ya doğru yola
çıkıyoruz. Yaklaşık 1.5 saat sürecek olan yolculuğumuzun ardından Japonya’nın Tokyo’dan sonrak en
büyük metropolü olan Osaka’ya varışımıza st naden tam günlük Osaka şeh r turumuza başlıyoruz.
Turumuza lk olarak 1598 yılında nşa ed len ve Okawa Nehr kıyısında bulunan Osaka Kales le
başlıyoruz. Ardından Umeda Sky Bu ld ng’ görecek ve öğle yemeğ m z seturselect' n seçt ğ restaurantta
alacağız. Turumuzun devamında Osaka’nın mutfağı olarak da adlandırılan Kuromon Market’ z yaret
edeceğ z ve en ünlü alışver ş bölgeler nden olan Sh nsa bash & Namba bölgeler n gezeceğ z. Turumuzun
ardından akşam yemeğ m z seturselect' n seçt ğ restaurantta alıyoruz. Gecelemem z Osaka’dak
otel m zde.

5.Gün Osaka – Okayama – Müze Adası - Osaka " Naosh ma Adası, Ch cyu Müzes
, Bennesse House ve Ando Müzes "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında bagajlarımızı bagaj transfer ç n tesl m ed yoruz ve yanımıza
Osaka’dak son gecelemem z ç n 1 gecel k çanta hazırlıyoruz. Ardından Okayama transfer m z ç n Sh nOsaka Tren İstasyonu’na transfer oluyoruz. Alacağımız sh nkansen le Okayama’ya 1 saatl k
yolculuğumuza başlıyoruz. Varışımıza st naden Uno L manı’na transfer oluyoruz ve Müze Adası olarak
b l nen Naosh ma Adası’na geçmek ç n fer bota b n yoruz. 20 dak kalık fer bot yolculuğumuz sonrasında
Müze Adası’na varıyoruz. Varışımıza st naden Ch cyu Müzes ve Bennesse House’u z yaret edeceğ z. Öğle
yemeğ m z ç n serbest zaman. Son olarak Ando Müzes ’n z yaret ed yor ve ardından fer bot le tekrar
Okayama’ya dönüyoruz. Alacağımız sh nkansen le Osaka’ya transfer oluyoruz. Varışımıza st naden
otel m ze transfer oluyoruz. Akşam yemeğ ve gecelemem z Osaka’dak otel m zde.

6.Gün Osaka – Nara – Osaka - Tokyo "Nara Turu , Toda j Tapınağı ve Nara Gey k
Parkı "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında Nara Turu’muz ç n yola çıkıyoruz. Japonya’nın lk başkent
olan Nara’ya varışımıza st naden Japonya’nın en öneml ve ünlü Bud st tapınaklarından b r olan Toda j
Tapınağı’nı z yaret ed yoruz. Ardından Ş nto nancına göre tanrıların haberc ler olarak kabul ed len
yüzlerce gey ğ n serbestçe dolaştığı aynı zamanda gey kler besleyeb leceğ n z Nara Gey k Parkı’nı z yaret
edeceğ z. Öğle yemeğ m zde kend yapacağımız sush ler y yeceğ z. Sush yapımını öğrenecek ve
kend m z deney mley p key fle y yeceğ z. Turumuzun ardından Osaka Tren İstasyonu’na transfer oluyoruz
ve 2.5 saatl k Tokyo transfer m z gerçekleşt r yoruz. Varışımıza st naden otel m ze transfer oluyoruz.
Akşam yemeğ ve gecelemem z Tokyo’dak otel m zde.

7.Gün Tokyo "Tokyo Şeh r Turu "
Otel m zde alacağımız kahvaltı sonrasında Tokyo şeh r turumuza başlıyoruz. Turumuza Tokyo Tower le
başlıyoruz, burada vereceğ m z fotoğraf molasının ardından İmparatorluk Sarayı, Asakusa Bölges ,
Nakam se Caddes le başlıyoruz. Öğle yemeğ m z seturselect' n bel rleyeceğ restaurantta alıyoruz. Me j
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Tapınağı, Harajuku ve Sh buya Bölgeler le turumuza devam ed yoruz. Akşam yemeğ ve gecelemem z
Tokyo’dak otel m zde

8.Gün Tokyo – N kko - Nar ta "N kko Turu ve Kegon Şelales Z yaret "
Otel m zde alacağımız sabah kahvaltısının ardından N kko Turu’muzu gerçekleşt rmek üzere hareket
ed yoruz. N kko’ya varışımıza st naden 15.000 şç tarafından günümüzün parası le üç yüz m lyon Euro’ya
mal olan Toshogu Mabed n göreceğ z. Öğle yemeğ m z seturselect' n seçt ğ restaurantta alıyoruz.
Ardından Kegon Şelales ’n z yaret ed yoruz ve haval manına transfer oluyoruz. B let ve bagaj şlemler m z
sonrasında Istanbul’a uçuyoruz.Geceleme uçakta.

9.Gün İstanbul
İstanbul'a varış ve turumuzun sonu.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Otel B lg ler
5* Cerulean Tower Tokyu Hotel veya benzeri
4* Hakone Tenseien Hotel veya benzeri ( Ryokan tarzı konaklama )
5* Westine Miyako Hotel veya benzeri
5* Hotel New Otani Osaka veya benzeri

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile İstanbul-Tokyo-İstanbul ekonomi sınıf uçuş bileti
Tokyo’da 3 gece, Hakone’de 1 gece (Hakone’de Ryokan Stili Konaklama ) Osaka’da 2
gece, Kyoto’da 1 gece olmak üzere toplam 7 gece oda-kahvaltı konaklamalar
Alan transferleri
Programda belirtilen tüm transferler
Shinkansen tren biletleri
Programda belirtilen tüm turlar ve giriş ücretleri
6 adet öğle yemeği
7 akşam yemeği
Kimonolar ile çay seromonisi
Sushi Yapımı
Seyahat sigortası ( 3000 euro'ya kadar teminat kapsamındadır. Tur iptallerinde %15'i
muafiyet uygulanmaktadır.)
Setur Profesyonel Rehberlik Hizmeti
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Öneml Notlar
Çipsiz pasaport ( eski pasaport ) sahibi Türk vatandaşları Japonya'ya vizesiz giriş
yapamamaktadır.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Setur gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın
içeriğini bozmadan, şehirlerin program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana
havayolunu değiştirebilir.
Japonya’da ki otellerde üç kişilik odalarda konaklama imkanı bulunmamaktadır.
Turumuzun gerçekleşebilmesi için en az 15 kişinin katılımı gerekmektedir.
Oteller check-in saati 15:00, check-out ise 11:00 saatleri arasındadır.
Tur fiyatlarımıza yurt dışı çıkış harç bedeli (15 TL) dahil değildir.
Çıkış harcının yolcular tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu
değildir.
3. kişi için katlanabilir yatak.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Kesin otel ve havayolu bilgisi tur kalkış tarihinden 1 hafta önce verilecektir.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Tokyo(1)-Hakone(1)-Kyoto(1)-Osaka(2)-Tokyo(2) 14 Kasım - 23 Kasım / Türk
Havayolları
Ç
Tar h
14.11.2018
22.11.2018

K ş l k Oda
(K ş Başı)

4.997,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

5.717,00 EUR
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